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RESOLUCIÓ
Entre els dies 22 i 23 d’octubre de 2019 va tenir lloc a Catalunya un episodi meteorològic
que va causar un increment de cabals important en determinades lleres de Catalunya, amb
els consegüents desperfectes en obres de defensa i protecció de titularitat pública, danys en
diversos sistemes de sanejament i abastament en alta i l’arrossegament de vegetació i altres
materials a les lleres i riberes dels cursos fluvials.
En data 6 de novembre de 2019 com a Òrgan de contractació de l’Agència Catalana de
l’Aigua vaig resoldre declarar zones afectades greument per l’esmentat episodi meteorològic
i vaig ordenar l’adopció de les mesures urgents per a pal·liar els danys causats; En la
mateixa resolució vaig declarar que tindran la consideració d’obres, serveis o
subministraments d’emergència, d’acord amb el previst a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, els contractes que fossin necessaris per a pal·liar els danys causats pel citat
episodi meteorològic.
Pel que fa a l’adequació d’instal·lacions d’abastament en alta i reparació de desperfectes i
danys en obres de defensa dels cursos fluvials de titularitat de l’Agència Catalana de l’Aigua
afectats greument per aquesta situació d’emergència, l’Adjunt a Gerència per a la
Coordinació Territorial ha coordinat les tasques amb els responsables de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions per a poder avaluar les zones on calia una actuació immediata.
En data 3 de desembre de 2018, els tècnics responsables de l’Àrea promotora emeten
informe justificatiu de les actuacions a realitzar en compliment de l’esmentada declaració
d’emergència a la demarcació territorial de Tarragona, proposant la contractació de les una
sèrie d’actuacions de reparació i estabilització de diferents trams de mur, reposició de
travesses i estabilització de la llera a la riera d’Alforja a Cambrils, així com l’adequació de
l’estació d’aforament malmesa a Montblanc per tal de que pugui tornar a entrar en
funcionament, que comportaran les següents contractacions:


EXECUCIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE
DANYS A DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA (Clau CTN1901050), per un import estimat de 1.171.000 €
(més IVA), proposant la seva adjudicació a l’empresa TALIO, S.A.



DIRECCIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE
DANYS A DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA (Clau CTN1901059), per un import estimat de 38.800 €
(més IVA), proposant la seva adjudicació a l’empresa INVALL, S.A.
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COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE DANYS A DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (Clau CTN1901052),
per un import estimat de 14.000 € (més IVA), proposant la seva
adjudicació a l’empresa E3 SOLINTEG, SL.

Atesa la proposta de 4 de desembre de 2019 de la directora de l’Àrea d’Execució
d’Actuacions sol·licitant a l’òrgan de contractació que aprovi les contractacions
d’emergència de les actuacions, tot indicant que el mateix dia 4 de desembre s’han
començat a executar les mateixes mitjançant ordre verbal a les esmentades empreses per
tal de solucionar el greu perill existent en compliment de la resolució de 6 de novembre de
2019.
Vist l’informe jurídic favorable de la cap del departament de Contractació,
D'acord amb el que preveu l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes
del Sector Públic,
En conseqüència, vistos els antecedents de fet, els informes incorporats a l’expedient i els
fonaments de dret aplicables, fent ús de les competències que m’atribueix el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre i el Decret 86/2009, de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana
de l’Aigua.

Resolc
PRIMER: Aprovar les contractacions que es relacionen a continuació tramitades per
emergència :


EXECUCIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE
DANYS A DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA (Clau CTN1901050), per un import estimat de 1.171.000 €
(més IVA), i adjudicar el contracte a l’empresa TALIO, S.A.



DIRECCIÓ DE LES OBRES D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE
DANYS A DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE
TARRAGONA (Clau CTN1901059), per un import estimat de 38.800 €
(més IVA), i adjudicar el contracte a l’empresa INVALL, S.A.



COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT DE LES OBRES
D'EMERGÈNCIA DE RESTITUCIÓ DE DANYS A DOMINI PÚBLIC
HIDRÀULIC A LA DEMARCACIÓ DE TARRAGONA (Clau CTN1901052),
per un import estimat de 14.000 € (més IVA), i adjudicar el contracte a
l’empresa E3 SOLINTEG, SL.
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SEGON: Designar com a responsable dels contractes el Sr. Antoni Piriz Gonzalez, cap del
Departament de Projectes i Obres de l’Àrea d’Execució .
TERCER: Autoritzar lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses que s’originin
per donar compliment al que ha estat ordenat i disposar la despesa corresponent.
QUART: Notificar als adjudicataris aquesta resolució aprovant contractacions d’emergència.
CINQUÈ: Donar compte al Govern de la present resolució, d'acord amb el que preveu
l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.

Signat digitalment per
Lluis Ridao Martin DNI 46610894Z (AUT)
Data: 2019.12.05
11:58:54 +01'00'
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